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Descrição 

Dermoloção Mãos é um produto indicado para completar uma higiene total das mãos, sem necessidade de 

um enxaguamento posterior, deixando ainda a pele suave e sem irritação, devido à sua ação dermoprotetora. 

N.º registo A.E.M.P.S.: 1036-DES.

Características 

Higieniza eficazmente as mãos, sem ressecar a pele. Contém ingredientes que lhe conferem propriedades 

suavizantes e de reparação da camada lipídica da pele. Garante um uso simultaneamente eficaz e agradável, 

e evita a irritação provocada pelo uso frequente de produtos químicos.  

Especialmente indicado para manipuladores de alimentos, por não conter perfume e permitir uma aplicação 

frequente sem irritar a pele, contribuindo para a prevenção da contaminação dos alimentos durante o 

processo de elaboração. 

É aplicada após a lavagem das mãos, para completar a higiene das mãos. Devido à sua composição, evapora 

rapidamente. Também pode ser usada em caso de se utilizar luvas impermeáveis.  

Produto rotulado de acordo com a Diretiva 76/768/CEE e alterações subsequentes. 

O produto não requer uma Ficha de Dados de Segurança nem está sujeito a classificação de acordo com a 

Diretiva 1999/45/CE. 

Propriedades físico-químicas 

Aspeto Líquido transparente 
Cor Incolor 

Odor Característico 

Densidade a 20 °C 0,85 g/cm³ 

pH 6,5 

Dose Puro 

Modo de emprego 

Manual: Aplicar uma pequena quantidade de Dermoloção Mãos diretamente nas mãos (ou luvas) e espalhar 

sobre toda a superfície das mãos, palma da mão e dedos. Esfregar até evaporar completamente.  

Precauções e informação ambiental 

Recomenda-se não deitar os resíduos do produto nos ralos. 
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